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POSTNÍ FARNÍ OBNOVA 2015  

(Cyklus B) 
 

22. 2. PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ 

(1Petr 3,18-22)  Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, 
aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu 
šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době 
shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze 
vodu. Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu 
z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly. 
 

Tys nám dal úplně všechno, své Božství, svůj pozemský život i svou smrt, tys nám dal naději přes 
všechno doufání, tys nám dal svobodu a důstojnost Božích dětí. Děkuji Ti, náš Bratře a Bože. Amen. 
 

23. 2. PONDĚLÍ PRVNÍ TÝDEN POSTNÍ 

(Mt 25,31-46)    Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj 
slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř 
odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 
„Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení 
světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, 
a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste ke mně.“ Spravedliví mu na to řeknou: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali 
jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo 
nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?“ Král 
jim odpoví: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 
bratří, pro mne jste udělali.“ Potom řekne i těm po levici: „Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného 
ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl 
jsem žízeň, a nedali jste mi napít, byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste 
mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.“ Tu mu na to řeknou také oni: „Pane, kdy 

jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a 
neposloužili jsme ti?“ On jim odpoví: „Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto 
nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.“ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do 
věčného života.  
 

Pane, tvé životní pravidlo je tak prosté a jasné. Pomoz mi nevyhýbat se v tomto dnešním dni životu a 
přijímat jej – stejně prostě a jednoznačně. Prosím, pojď tím dnešním dnem se mnou. Amen.  

 

24. 2. ÚTERÝ PRVNÍ TÝDEN POSTNÍ 

(Žl 34,4-5.6-7.16-17.18-19)   Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno! 
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se 
rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, pomohl mu 

ve všech jeho strastech. Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, k jejich volání se kloní jeho sluch. 
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. Spravedliví volali, 
a Hospodin slyšel, vysvobodil je z každé jejich tísně. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené 
srdce, na duchu zlomené zachraňuje. 
 

Děkuji Ti, žes mě hledal a našel. Děkuji ti, žes mi vstoupil do života. Už nikdy nebudu sám. Amen.  
 

25. 2. STŘEDA PRVNÍ TÝDEN POSTNÍ 

(Jon 3,1-10)   Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého 

města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. 
Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, 
procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži 
Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo 
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proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a 
sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále a jeho mocných rádců! Lidé ani 
zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i 
zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na 
rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“ I 

viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které 
ohlásil. - A neučinil tak. 
 

Ninivští uvěřili Bohu a vyvodili z toho konkrétní důsledky. Pane, pomoz mi věřit a jednat ve víře. 
Věřím, že jen v Tobě je má záchrana. Amen.  
 

26. 2. ČTVRTEK PRVNÍ TÝDEN POSTNÍ 

(Est 4,17abgh, Mordokajova modlitba)   „Hospodine, Pane a Králi všemohoucí! V tvé moci je 
všecko a nikdo ti nemůže odolat, když ty chceš Izraele zachránit. Neboť ty jsi učinil nebe a zemi i 

všecko podivuhodné pod nebem, jsi Pánem všeho, a nikdo se tobě, Hospodine, nepostaví na odpor. Ty 

znáš všecky věci, ty víš, Hospodine, že jsem to neučinil ani z pýchy, ani ze zpupnosti, ani ze 

slávychtivosti, když jsem se neklaněl zpupnému Hamanovi. Rád bych jistě líbal chodidla jeho nohou 
pro záchranu Izraele. Ale jednal jsem tak, abych nepovýšil slávu člověka nad slávu Boží. A nebudu se 

klanět nikomu leč tobě, svému Pánu, a nebudu to dělat ze zpupnosti. A nyní, Hospodine, Bože, Králi, 
Bože Abrahamův, ušetři svůj lid, neboť nás sledují, aby nás zničili, a usilují od základu vyhubit tvé 
dědictví. Nepřehlížej svůj oddělený lid, který sis vykoupil z Egypta. Vyslyš mou prosbu a slituj se nad 

svým podílem, a náš zármutek obrať v radost, abychom zůstali naživu a opěvovali tvé jméno, 
Hospodine. Neumlčuj ústa těch, kdo tě chválí!" 
 

Nechci dnes jednat ze zpupnosti, ze vzdoru, z pocitu vlastní důležitosti, ale z lásky a úcty k Tobě a ke 
svým blízkým. Tak jako tys ctil svého Otce. Pomoz mi k tomu, můj Ježíši.  Amen. 
 

27. 2. PÁTEK PRVNÍ TÝDEN POSTNÍ 

(Ez 18, 21-28)  Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal 
by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho 

nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. 
Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od 
svých cest a byl živ? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví 
podle všech ohavností, jichž se dopouští svévolník, měl by žít? Žádné jeho spravedlivé činy, které 
konal, nebudou připomínány, zemře za to, že se zpronevěřil, za svůj hřích, kterým se prohřešil. Vy 
však říkáte: „Cesta Panovníkova není správná.“ Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že není 
správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a 
dopouští se bezpráví, umře za to; zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl. Když se však svévolník 
odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při 
životě. Prohlédl totiž a odvrátil se ode všech svých nevěrností, jichž se dopouštěl; jistě bude žít, 
nezemře. 
 

Věřím v Boha živého, v Dárce života, v Bránu k životu. Sice se bojím, že budu muset umřít, sice se 

bojím ztráty svých blízkých, ale vím, že s Tebou svůj strach unesu a vítězně projdu Tvou branou na 
věčnost. Amen.  
 

28. 2. SOBOTA PRVNÍ TÝDEN POSTNÍ 

(Žl 119,1-2.4-5.7-8)  Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. 
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, hledají ho celým srdcem, Tys dal svá nařízení, aby se jich 

dbalo svědomitě. Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy. Oslavím tě upřímným 
srdcem, když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím. Tvé příkazy chci zachovávat, 
jenom mě neopouštěj! 
 

Je to tak prosté: miluj, nezabiješ, neukradneš, neublížíš lží jiným ani sobě… Cesta je bezpečně 
vymezená. Buď mi na ní vůdcem, a dojdu k cíli. Amen.   
 


